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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Moderní řízení pohonu pomocí Simatic PLC 
Jméno autora: Karolína Machová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra kybernetiky 
Vedoucí práce: Ing. Martin Kozák 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra elektrotechnologie, FEL, ČVUT v Praze; Siemens s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Náročnost zadání je přiměřené pro bakalářskou závěrečnou práci. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce E - dostatečně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Vzhledem k tomu, že studentka měla zapsanou bakalářskou práci na druhý pokus, očekával bych větší aktivitu a vlastní 
iniciativu. Slečna Machová ovšem řešení zadání odkládala, čemuž odpovídá i kvalita práce. 

 

Odborná úroveň E - dostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Některá rozdělení problematiky a myšlenky v této závěrečné práci jsou poněkud nedotažené (např. kap. 3.1.1.3 I/O moduly 
je popsána pouze v obecné rovině a neúplně; dále u popisu komunikace mezi měničem a PLC není popsána struktura 
použitelných telegramů; …). Popisy v teoretické části jsou nedostatečné vzhledem ke srozumitelnému vysvětlení 
problematiky. V praktické části je program realizovaný pomocí funkčních bloků, což je jeden z možných správných postupů. 
Objevují se zde ale nedostatky názorného grafického popisu jednotlivých postupů.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce obsahuje minimální množství syntaktických chyb (překlepů). Některé části práce jsou popisovány poměrně stručně a 
chaoticky. V práci je také odkazováno na obrázek, který BP neobsahuje (str. 10, kapitola 4.2 Měniče). 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Bakalářská práce obsahuje celkem 28 zdrojů, což je pro tento typ závěrečné práce podle mého názoru dostatečné. Jejich 
výběr není ovšem u všech zcela vhodný, konkrétně se zde objevuje několikrát neověřený zdroj Wikipedie. Použité zdroje 
jsou v textu citovány. Dle mého názoru ale nevhodně formou odkazů v horním indexu, nikoliv formou hranaté závorky na 
konci textu.  
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vypracované úlohy jsou zcela funkční a je možné je implementovat do reálného provozu. Oceňuji zde naprogramování HMI 
panelu pro ovládání pohonu a zobrazování jednotlivých veličin, což bylo nad rámec zadání této práce. 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 

Zadání této práce bylo splněno a naprogramované úlohy, které se zabývají problematikou omezení momentu a používají se pro 
aplikace uchopení předmětů a lisování jsou plně funkční. Proto je škoda, že studentka neprojevila vyšší iniciativu a nezačala 
s psaním práce dříve, čímž by se dalo předejít některým obsahovým nedostatkům. 
 
Otázky k obhajobě: 

1) Popište strukturu použitého komunikačního Siemens telegramu 102. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  E - dostatečně. 
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